
. 
Τα ςπήλαια ςτην Νεοανακτορική και Μετανακτορική 

Κρήτη: Θεώρηςη τησ λατρευτικήσ τουσ χρήςη. 



Ρροβλιματα ςτθ μελζτθ των ςπθλαίων 

 
 

• Λεπτζσ αποκζςεισ              Στρωματογραφία? 
                                                     Ανάμειξθ υλικοφ                                  
                                                             ςκόπιμθ πράξθ 
                                                             διατάραξθ 
• Ραλαιζσ Αναςκαφζσ  
• Λακραναςκαφζσ 

• Καταφφγιο βοςκϊν και ανταρτϊν 

! 

! 



Ερωτιματα 

1. Υπάρχει κάποιο μοντζλο ςτθν επιλογι 
ςπθλαίων , προοριςμζνων  για λατρευτικι 
χριςθ; 

•Υψόμετρο 
•Ρροςανατολιςμόσ 
•Μζγεκοσ 
•Διαμόρφωςθ (π.χ. κάλαμοι ) 

2. Υπάρχουν ςτοιχεία που λειτουργοφν 
ςυμπλθρωματικά ςε αυτι τθν επιλογι; 

•Νερό (μζςα ςτο ςπιλαιο ι 
ςε κοντινι απόςταςθ) 
•Σταλαγμίτεσ / ςταλακτίτεσ/ 
αςβεςτιτικζσ διαμορφϊςεισ 
•Βάκοσ 

3. Είδοσ ευρθμάτων. Υπάρχουν 
κατθγορίεσ που να υποδεικνφουν τθ 
φφςθ τθσ λατρείασ/ τελετουργίασ; 

4. Ξεχωριςτι κατθγορία λατρείασ ι 
παρουςιάηει κοινά με άλλουσ 
λατρευτικοφσ  χϊρουσ; 

π.χ. Ιερά Κορυφισ 



Μεκοδολογία •Φυςικά χαρακτθριςτικά 
•Ευριματα 
•Τελετουργίεσ 



Ορίηοντασ ζναν χϊρο ωσ ιερό (κατά Watrous 1996) 

• Εγγφτθτα ςε ςθμείο με ιδιαίτερουσ φυςικοφσ ςχθματιςμοφσ (ςπιλαιο, 
δάςοσ, πθγι, κορυφι βουνοφ) 

• Λατρεία : δθμόςιεσ τελετζσ, ιδιωτικά μυςτιρια 
• Ρροςευχζσ και χειρονομίεσ λατρευτϊν, με βάςθ τθν εικονογραφία 
• Τελετουργίεσ ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ χορόσ, 

μουςικι, παραιςκθςιογόνεσ ουςίεσ. 
• Σθμεία προςιλωςθσ π.χ. Βωμόσ 
• Είδωλο= επικοινωνία με κεότθτα/εσ 
• Καταςκευζσ, υποδομζσ για τθν λατρεία 
• Θυςίεσ ηϊων ι ανκρϊπων 
• Ρροςφορά φαγθτοφ ι/ και ποτοφ 
• Ρροςφορά άλλων αντικειμζνων 
• Λατρευτικι ςκευι 
• Σφμβολα  



Διάκριςθ λατρευτικισ από τθ μθ λατρευτικι πράξθ 
 (Kyriakidis 2005) 

•Νοθτικό πλαίςιο ( frame of mind)       Λατρεία  < Ρρόκεςθ 

•Εκιμοτυπία και επανάλθψθ (traditionalism and repetition) 
•Στακερι μορφι (invariance) κάκε φορά που επαναναλαμβάνεται 
μια πράξθ μθ εγκόςμια 
•Κανόνεσ (rule-governance) άγραφοι τισ περιςςότερεσ φορζσ. 
Αλλαγζσ ςυγχρονικζσ και διαχρονικζσ 
•Επιςθμότθτα (Formality) 
•Συμβολιςμόσ (Symbolism) 
•Ρράξθ (Performance) 



Νοθτικό 
πλαίςιο 

Εκιμοτυπία 

Επανάλθψθ 

Στακερι 
μορφι 

Κανόνεσ 

Επιςθμότθτα 

Συμβολιςμόσ 

πράξθ 

Λατρεία 



Σκοτεινό 

Θζςη: Κοντά ςτο χωριό Σκοτεινό, 33 χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου 
Υψόμετρο: 225 μ. 
Προςανατολιςμόσ: ΒΑ 
Διαςτάςεισ: 160 μ. (μικοσ)x 25μ. (μεγ. πλάτοσ) x 41 μ. (μεγ. φψοσ) 
Φάςεισ Χρήςησ: ΜΜ: λίγα όςτρακα  
                              ΜΜΙΙΙ-ΥΜ: κφρια φάςθ χριςθσ 
                              ΥΜΙΙΙ: λίγα όςτρακα 
                              ωμαϊκι περίοδοσ: λίγα όςτρακα 



Σκοτεινό 

•Φυςικόσ  αςβεςτιτικόσ βωμόσ  1,30 
x 3 x 1,60 μ. 
•Μπροςτά από το βωμό 
ςυγκζντρωςθ  προςφορϊν 
•Ευριματα : ΥΜΙ χάλκινα ειδϊλια, 
χάλκινα εγχειρίδια. Κεραμεικι : 
χφτρεσ,  πίκοι με ςχοινοειδι 
διακόςμθςθ, κζρνοι, προχυτικά 
αγγεία (αδθμοςίευτα). Στάχτθ 
 

•Αυλι με 
διάμετρο π. 25 μ. 
•Αντίςτοιχθ και 
ςτο Ψυχρό 
•Κοινοτικζσ/ 
Δθμόςιεσ 
Τελετζσ ? 
 



Λατρεία 

Ρροβλιματα 
•Μθ ςυςτθματικι αναςκαφι 
•Μθ δθμοςιευμζνο. Ζχουν δθμοςιευκεί 
μόνο τα τρία χάλκινα ειδϊλια (Davaras 
1969) 

Χριςθ από τθν ΜΜ περίοδο 
Ακμι ςτθν ΥΜΙ περίοδο 

Tyree 1975: Ρροςφορζσ φαγθτοφ και  
ποτοφ . Αγροτικι λατρεία  με 
προςφορά πρϊτων καρπϊν 

Σταλακτίτεσ και ςταλαγμίτεσ :  
Ανκρϊπινεσ και ηωικζσ μορφζσ 
(Rutkowski 1972) 

Κχνθ ςτάχτθσ  
•Rutkowski 1972: Τελετουργικζσ πυρζσ και κυςίεσ 
από τθν ΜΜ περίοδο, ςε ςυςχετιςμό με τισ μαγικζσ 
ιδιότθτεσ που απζδιδαν ςτουσ ςχθματιςμοφσ των 
βράχων οι λάτρεισ. 
•Cromarty 2008: Αναίμακτεσ και όχι κυςιαςτικζσ 
τελετζσ. 



Ψυχρό 

Θζςη : Προσ Δίκτθ 
Υψόμετρο : 1.025 μ. 
Προςανατολιςμόσ : ΒΑ 
Μορφολογία : Δφο κάλαμοι (Άνω και Κάτω Σπιλαιο).  
Σταλαγμιτικζσ διαμορφϊςεισ ςτο Κάτω Σπιλαιο 
Διαςτάςεισ : Άνδθρο : 40 μ. (Β-Ν) x  15μ. (Α-Δ) 
                        Άνω Σπιλαιο : μικοσ 16 μ., πλάτοσ 35μ. 
                         



Ψυχρό : Άνω Σπιλαιο 
Βορειοδυτικόσ τομζασ 

• Ορκογωνικόσ  βωμόσ 
• Γαλάηιο κονίαμα 
• Ρλακόςτρωτο γφρω από 
το βωμό 
 



Λίκινεσ τράπεηεσ προςφορϊν 
και βάςθ διπλοφ πελζκεωσ 



«Το  Τζμενοσ» 



Το Κάτω Σπιλαιο 









Χϊροσ 
Τελετουργιϊν 





Λειτουργία του Σπθλαίου 

Άνω Σπήλαιο 

• Ανοιχτόσ (ςχεδόν) χϊροσ 

• Φωσ 

• Χαμθλά επίπεδα υγραςίασ 

• Κεραμεικι + τράπεηεσ 
προςφορϊν        Ρροςφορζσ 
Υγρϊν και καρπϊν 

Κάτω Σπήλαιο  

• Σκοτάδι 

• Υγραςία 

• Σταλαγμίτεσ και ςταλακτίτεσ 

• Ρροςφορζσ ςτισ ςχιςμζσ 
των βράχων και τθ λίμνθ 
(χάλκινα ειδϊλια, όπλα, 
εργαλεία, διπλοί πελζκεισ) 



Αρκαλοχϊρι 
Επίμηκεσ Σχήμα,  
Διαςτάςεισ : 10x 30 μ.  
Προςανατολιςμόσ: Ν 
Χρονολόγηςη : κφρια χριςθ κατά 
τθν Νεοανακτορικι (ΜΜΙΙΙΒ/ΥΜΙ) 
 

•Εκτεταμμζνθ ςφλλθςθ 
•Δεν υπάρχει τελικι δθμοςίευςθ 
•Δφο ομάδεσ ευρθμάτων :  

α.  κζντρο ςπθλαίου 
β. Βόρεια γωνία ςπθλαίου 



Ομάδα ςτο κζντρο του ςπθλαίου 

•Μικρόσ βωμόσ που καλυπτόταν από 
πολφτιμεσ προςφορζσ : 
•Εργαλεία 
•Χάλκινοι ανακθματικοί διπλοί πελζκεισ 
•Ξίφθ :  α. λεπτι λεπίδα, χωρίσ προεξοχι 
εξάρτθςθσ 
               β. Με κεντρικό νεφρο και κοντι 
προεξοχι για λαβι 
•Μάηα χρυςοφ :  α. ιερό βουνό με ςπιλαιο 
                               β. Χρυςό τάλαντο 



Ομάδα ςτο βάκοσ του ςπθλαίου 
(βόρειοσ μυχόσ) 

•Σθμείο κφριασ ςυγκζντρωςθσ ευρθμάτων 
•Μικρογραφικοί και κανονικοφ μεγζκουσ διπλοί 
πελζκεισ 
•Ξίφθ 
•Εγχειρίδια 
•Διςκοειδι τάλαντα 
•Κεραμεικι : ρυκμόσ Ρφργου (ΡΜΙ), ζνα αγγείο 
ρυκμοφ Βαςιλικισ (ΡΜΙΙ), λίγα ΜΜ πρϊιμα 
χονδροειδι και πολλά ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ όςτρακα 
 



Οι διπλοί πελζκεισ από το ςπιλαιο 
του Αρκαλοχωρίου 



Οι ενεπίγραφοι διπλοί 
πελζκεισ από το Αρκαλοχϊρι 



Λατρεία ι Ιερόσ Θθςαυρόσ; 

Χατηθδάκισ Ι. 1912-3 
Μαρινάτοσ Σ.  1935 
Faure 1962, 1996 
Rutkowski 1972 , 1986 
Tyree 1975 
Rutkowski and Nowicki 1996 

Λατρεία 

Μαρινάτοσ 1961 Μεταλλουργικό εργαςτιριο 

εκεμιωτάκθσ 2002 
Tyree 2006 
Cromarty 2008 

Ιερόσ Θθςαυρόσ 

• Βωμόσ 
•Ανακιματα πάνω ςτο βωμό 
•Ομοιότθτα ευρθμάτων με 
αυτά από το Ψυχρό 
•Λείπουν τυπικά αντικείμενα 
λατρείασ (τράπεηα 
προςφορϊν, ειδϊλια) 
•Εκτεταμμζνθ ςφλλθςθ  



Το Ιδαίον Άντρο 

•Προσ Νίδα 
•Υψόμετρο 1583 μ. 
•Ρροςανατολιςμόσ : Ανατολικόσ 
•Κεντρικι αίκουςα, Βόρειοσ και 
Νότιοσ μυχόσ , Μικρό Σπιλαιο  
(δφο υποκάλαμοι) 





Βόρειοσ μυχόσ 

Ρλακόςτρωτο  
•ΥΜΙΙΙ όςτρακα αλλά και ΥΜΙ-ΙΙ 
•Δφο ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ ςφραγιδόλικοι 
•Οςτζινεσ βελόνεσ 
•Κατϊτερο τμιμα ανακθματικοφ 
ειδωλίου ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ 







Η λατρεία 

Σακελλαράκθσ Γ. 1988 «Η 
μινωικι λατρεία είναι 
πρόγονοσ τθσ ελλθνικισ  
και το αντικείμενο 
λατρείασ ςτο Ιδαίον 
Άντρο είναι το ίδιο» 

Cromarty R.J. 2008 
«Η λατρεία ςτο Ιδαίον Άντρο 
ζχει υποςτεί διαχρονικά 
πολλζσ αλλαγζσ» 

• Ραλαιοανακτορικι και Νεοανακτορικι περίοδοσ                         
Μινωίτθσ κεόσ τθσ βλάςτθςθσ 

•Μετανακτορικι : Δίασ Κρθταγενισ 
                                  Αδράςτεια (ταφικι λατρεία) 

Θεότθτα τθσ γθσ ( ζα, Άρτεμθσ,  
Διμθτρα, Ήρα , Κυβζλθ) 

Νφμφεσ  (Αντριάδεσ, Αμάλκεια) 
Ραν και Διόνυςοσ  

 Σακελλαράκθσ Γ. και Ε. Σακελλαράκθ 2011  

•Αρχι ςτθν Ραλαιοανακτορικι περίοδο 
• Ακμι κατά τθν ΥΜ περίοδο 

•Ρίκοι : διαρκζςτερθ παρουςία 
ςτο ςπιλαιο 
•Χάλκινα ειδϊλια ανκρϊπινων 
και ηωικϊν μορφϊν 

Βόρειοσ μυχόσ:  ςτρϊμα τζφρασ, οςτά 
ηϊων, βουκράνια, πιλινοι λφχνοι 
ΘΥΣΙΑ, μάλλον υςτερότερθ, ομοιάηει  
ςτθ θυσία  τθσ κλαςικισ εποχισ 

Φπαρξθ χαςμάτων ςτο ςθμείο 
μετάβαςθσ από τθν Κεντρικι Αίκουςα 
ςτο Βόρειο Μυχό 

Ρλατεία ζξω από το ςπιλαιο 



Τςοφτςουροσ 



Τςοφτςουροσ 



Σχιςμι Βϋ 



Σχιςμι Βϋ 



Νότια Ρλευρά. Στρϊμα Α’  



Μελανό  ςτρϊμα κεντρικισ επίχωςθσ 



Χαρακτιρασ Λατρείασ 

• Σχιςμζσ 
• Μικρογραφικά αγγεία, 

αναρτιςιμα 
     -ανακιματα ςε ςπιλαια και 

ιερά κορυφισ 
     -προςφορζσ μικρότατων 

ποςοτιτων καρπϊν. Καμζνοσ 
ςπόροσ από τον Τραόςταλο 

• Κοινά με Ιερά Κορυφισ 
     -Μικκφλα αγγεία, τριποδικζσ 

χφτρεσ, αρχιτεκτονικζσ 
καταςκευζσ, ειδϊλια 

• Χκόνια Λατρεία 
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Υψό/τρο  
(ςε μζτρα) 

1025 225 7 400 1583 720 1.000  

Μζγεκοσ  
(μ)x (π) x (υ)  
(ςε μζτρα) 

Μεγάλο 160x25x41 20x16x3 10x30 41x34x24 
26x6,5x9,3 
8,7x8,2x2,6 
3,65x4,15x4,5 

70x10x5 

Ρρος/ςμόσ ΒΑ ΒΑ ΝΑ Δ Α ΒΔ ΝΔ 

Σταλαγμίτεσ ΟΧΙ 
        /  
         ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Νερό ΟΧΙ 
        /  
         ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ (Μ.Σ) ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φωσ ΝΑΙ 
        /  
          ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σκοτάδι ΟΧΙ 
       /  
        ΝΑΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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* -/√ √ √ √ √ √ 

* √/- √ √ 

* √/√ √ √ √ 

* -/√ √ √ √ √ 

*εργαλεία -/√ √ 

*Μικκφλα -/- √ 

*Χφτρεσ -/- √ √ √ 

*Ρίκοι √/- √ √ 

*Ρροχυτικά √/- √ √ √ 

*Ρόςθσ √/- √ √ √ 

Ρροςφοράσ 
τροφισ 

√/- √ √ 

*Ιδιαίτερα ςκεφθ -/- √(κ) √ (s.t) √(κ), 
(ρ) 

*Τράπεηα 
προςφορϊν 

√/- √ √ 
* Ευριματα 

που 
απαντοφν και 

ςτα Ιερά 
Κορυφισ 
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*Βωμόσ √ √ √ √ √ 

*Τζμενοσ  √ 

*Ρλακόςτρωτο  √ √ 

Εξωτερικι 
αυλι 

√ √ √ √ 



Ιερά Σπιλαια και Ιερά Κορυφισ 

Σπήλαια Ιερά Κορυφήσ 

Βουνό  Βουνό 

Χάςματα/ ςχιςμζσ 
βράχων 

Σχιςμζσ βράχων 

Ρροςφορζσ Ρροςφορζσ 

Βωμοί Βωμοί 

Αυλζσ/ άνδθρα Ανοιχτοί χϊροι 

Κλειςτοί χϊροι Ανοιχτοί χϊροι 

Χάλκινα ειδϊλια 
ανκρϊπων 

Ριλινα ειδϊλια 
ανκρϊπων 

Ριλινα ειδϊλια 
ηϊων 

Ομοιϊματα 
ανκρϊπινων 
μελϊν 

Το παράδειγμα του ςπθλαιϊδουσ χάςματοσ ςτον Γιοφκτα 



Διαχρονικι χριςθ των ςπθλαίων 

Ρροςφορζσ 

Ρροςφορζσ 

Ρροςφορζσ / 
Οςτεοφυλάκια  

Οςτεοφυλάκια 

Ταφζσ 
Τελ.Ν. 

Ρροαν. 

Ραλαιοαν. 

Νεοανακ. 

Μετανακ. 



Tomkins in press 
• Μθ οικιςτικόσ χαρακτιρασ     

 

• Λατρεία > Ανακομιδζσ/ Ταφζσ 

     

 

προςφορζσ 

Δομικά/ 
αρχιτεκτονικ

ά ςτοιχεία 

Ιδιαίτερα 
αντικείμενα 

Χϊροσ 

Χρόνοσ 

Αλλοίωςη  

Μετα-
ςχημα-
τιςμόσ 

•Απόςταςθ από αγροτικζσ 
καλλιζργειεσ 
•Ακαταλλθλότθτα για κατοίκθςθ 
•Δεν υπάρχουν νομάδεσ 
 



Στακερό Τελετουργικό  Σθμείο 

Ρρόγονοι 

Δυνάμεισ τθσ 
φφςθσ 

Ζγκατα Νερό 

Σταλαγμίτεσ/ 

ςταλακτίτεσ 

Φωσ/ 

 ςκοτάδι 

Χκόνια 
λατρεία 



Υποκετικι αναςφςταςθ του τελετουργικοφ 
των ςπθλαίων 

Αυλι : Ευρφσ χϊροσ για ςυγκζντρωςθ πλικουσ ανκρϊπων  

Ρροςφορά  τροφισ : Βωμόσ, κζρνοσ, 
τράπεηα προςφορϊν, μικκφλα αγγεία 

Ρροετοιμαςία τροφισ : πίκοι, χφτρεσ 

Κοινά γεφματα : καρποδόχοι, λεκανίδεσ, 
μεγάλεσ λοπάδεσ 

Ρόςθ : προχυτικά, κφπελλα, μικρζσ φιάλεσ 

Ρροςωπικζσ προςφορζσ : ειδϊλια, 
διπλοί πελζκεισ, όπλα, εργαλεία, 
ςφραγιδόλικοι, κοςμιματα   

Ρζραςμα από το φωσ ςτο 
ςκοτάδι και πάλι ςτο φωσ 

Νερό: κάκαρςθ, επαφι  με 
ςτοιχεία τθσ  φφςθσ 

Σταλγμίτεσ και ςταλακτίτεσ : 
μορφζσ / ςχιςμζσ / προςφορζσ 


